Aanvullende informatie
Zorg jij voor een
betere veestapel?

Vacature inseminator
Hoe ziet het opleidingstraject eruit?
Nadat de sollicitatieprocedure doorlopen is, mag je starten met de basiscursus voor
inseminator. Deze cursus is opgebouwd uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
Het theoriegedeelte bestaat uit vier dagen, die plaatsvinden op CRV-locaties (Arnhem,
Deventer en Wirdum). Op drie van deze vier dagen worden theorielessen gegeven en
op de vierde dag vindt het examen plaats.
Als het examen naar behoren is afgerond, wordt gestart met de praktijklessen. Hierin
staat de inseminatietechniek centraal. Na gemiddeld acht lessen kun je aan de slag
in het veld. Je gaat dan de eerste twee tot vier weken mee met een collega om het
insemineren in het veld onder de knie te krijgen.

Kom ik meteen in dienst bij CRV?
De eerste periode werk je in principe op basis van een flexcontract via AB. Je werkt via
AB conform de cao van CRV. Werken als zzp’er is niet mogelijk.

Is de baan fulltime?
Dat hangt af van de regionale behoefte, waarbij 24 uur minimaal is.

Wat zijn de doorgroeimogelijkheden?
CRV heeft een breed spectrum aan functies. Zodra je twee jaar in het veld
geïnsemineerd hebt, kom je ervoor in aanmerking om ook de basiscursus voor
scannen te volgen. Hierbij ligt de focus op het scannen van koeien. Zodra je deze
techniek goed kunt uitvoeren in de praktijk, kun je doorgroeien tot contactpersoon voor
melkveebedrijven. Ook is het mogelijk, indien er een vacature is, om opgeleid te worden
tot embryotransplanteur of veestapeladviseur.

Kan ik ook leren scannen?
Indien je het insemineren goed onder de knie hebt, kom je ook in aanmerking voor
het uitvoeren van drachtcontrole door middel van echografie. Over het algemeen is
minimaal twee jaar ervaring als inseminator vereist.

Ik heb geen achtergrond in de rundveesector, maak ik dan kans?
Als je voldoende gemotiveerd bent om dit beroep uit te voeren, maak je kans om op
gesprek uitgenodigd te worden. Affiniteit met de sector is wel een pre.

Ik woon in een ander gebied dan waar jullie inseminatoren zoeken,
maar wil wel reizen.
Bij voldoende geschikte kandidaten gaat onze voorkeur uit naar iemand die woonachtig
is in het werk-/zoekgebied. Woon je meer dan 20 kilometer buiten het werkgebied, dan
is dat te ver.

Hoe ziet een dag als inseminator eruit?
Als inseminator rijd je rond in de bedrijfsauto van CRV. ’s Ochtends haal je de route
op die je die dag aflegt. Op die route liggen rundveebedrijven die een inseminatie of
tochtcontrole hebben opgegeven. Naast de technische handelingen die je uitvoert,
houd je ook de bijbehorende administratie bij met behulp van een app op je telefoon.
Rond 13.00 uur haal je de middagroute op via de telefoon en insemineer je de
koeien die opgegeven zijn voor de middagronde. Daarnaast is het je taak om je eigen
stikstofvat goed te beheren en om de ogen en oren van CRV te zijn in het veld en
deel te zijn van het team.

Mocht je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben,
dan kun je contact opnemen met de afdeling Klantenservice,
telefoonnummer 088-00 24 470.
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